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červenec 2014 

Z jednání Evropského parlamentu 

 

Evropský parlament na svém plenárním zasedání ve Štrasburku ve dnech 1. - 3. července 2014 projednal následující 

témata: 

 

Čtveřice kandidátů na post předsedy Evropského parlamentu 

Předtím, než 1. července nově zvolení poslanci Evropského parlamentu odevzdali v tajné volbě své hlasy ve volbě 

předsedy EP na následující dva a půl roku, čtveřice kandidátů na tento post učinila krátká prohlášení. 

Více informací zde  
 

Martin Schulz znovuzvolen předsedou Evropského parlamentu 

Poslanci Evropského parlamentu v úterý opětovně zvolili Martina Schulze předsedou Evropského parlamentu na 

následujícího dva a půl roku. Osmapadesátiletý německý politik povede Evropský parlament do ledna 2017. V prvním kole 

volby získal 409 z 612 platných hlasů. 

Více informací zde 

 

Čtrnáct místopředsedů Evropského parlamentu zvoleno 

V úterý 1. července odpoledne bylo zvoleno všech čtrnáct místopředsedů Evropského parlamentu. Šest místopředsedů 

bylo zvoleno v prvním kole volby, tři ve druhém a pět ve třetím kole. 

Více informací zde 

 

EP stanovil počet poslanců ve výborech pro nové funkční období 

Parlament ve středu 2. července schválil počet členů každého ze dvaceti výborů a dvojice podvýborů Evropského 

parlamentu. Tento počet musí odrážet politické rozložení Parlamentu. Ve čtvrtek poslanci hlasovali o členství v 

jednotlivých výborech. 

Více informací zde 

 

Pětice kvestorů zvolena 

Parlament ve středu 2. července zvolil pětici kvestorů - poslanců, kteří mají na starosti administrativní záležitosti, které se 

přímo dotýkají samotných poslanců Evropského parlamentu. 

Více informací zde 

 

Přijímání předpisů EU musí lépe odrážet volání voličů po změně, uvedli poslanci 

Při utváření politik EU je třeba brát v potaz volání po změně, vyjádřené v evropských volbách, uvedla většina předsedů 

politických skupin ve středeční rozpravě o výsledcích summitu EU z 26. a 27. června. V první rozpravě 8. volebního období 

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140630IPR51014/html/%C4%8Ctve%C5%99ice-kandid%C3%A1t%C5%AF-na-post-p%C5%99edsedy-Evropsk%C3%A9ho-parlamentu
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140630IPR51020/html/Martin-Schulz-znovuzvolen-p%C5%99edsedou-Evropsk%C3%A9ho-parlamentu
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140630IPR51011/html/%C4%8Ctrn%C3%A1ct-m%C3%ADstop%C5%99edsed%C5%AF-Evropsk%C3%A9ho-parlamentu-zvoleno
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140630IPR51005/html/EP-stanovil-po%C4%8Det-poslanc%C5%AF-ve-v%C3%BDborech-pro-nov%C3%A9-funk%C4%8Dn%C3%AD-obdob%C3%AD
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140630IPR51012/html/P%C4%9Btice-kvestor%C5%AF-zvolena
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kritizovali předsedové skupin hlavy států za to, že k summitu přistoupily "jako by se nic nestalo". Rozpravy se zúčastnili 

předseda Evropské rady Herman Van Rompuy a předseda Komise José Manuel Barroso.  

Více informací zde  

 

 

Aktivity EP  

Evropský parlament zahájí nové volební období se sedmi 

politickými skupinami 

 

Sedm politických skupin splnilo nezbytná kritéria a během 

ustavujícího plenárního zasedání ve Štrasburku zahájilo svou 

parlamentní činnost. První plenární zasedání nového 

Parlamentu je tradičně věnováno volbě předsedy a dalších 

pozic ve vedení Parlamentu. Podle jednacího řádu Evropského 

parlamentu se politická skupina musí skládat alespoň z 25 

poslanců, zastupujících nejméně 7 členských zemí. Připravili 

jsme pro vás přehled politických skupin a jejich představitelů.  

Více informací zde 

 

 

EuroparlTV 

Tento týden na EuroparlTV: 

Martin Schulz opět zvolen předsedou Parlamentu 
 

Politické přenice a přeskupování 

 
Další pořady na:  
http://www.europarltv.europa.eu/cs/home.aspx 

 

Život Parlamentu se točí kolem čtyř barev kalendáře 

 

Červená, modrá, růžová, tyrkysová ... ne, to nejsou barvy 

duhy, ale barvy oficiálního parlamentního kalendáře. Každá z 

nich označuje jiný druh činnosti Parlamentu, od schůzí výborů 

a politických skupin, až po plenární zasedání. Přinášíme vám 

krátkého průvodce po barvách, které budou v příštích pěti 

letech určovat pracovní rytmus nově zvolených poslanců.  

Více informací zde  

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140630IPR51013/html/P%C5%99ij%C3%ADm%C3%A1n%C3%AD-p%C5%99edpis%C5%AF-EU-mus%C3%AD-l%C3%A9pe-odr%C3%A1%C5%BEet-vol%C3%A1n%C3%AD-voli%C4%8D%C5%AF-po-zm%C4%9Bn%C4%9B-uvedli-poslanci
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140410STO43213/html/Pawe%C5%82-Kowal-Pokud-bude-reakce-EU-slab%C3%A1-Putin-ud%C4%9Bl%C3%A1-dal%C5%A1%C3%AD-krok
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140624STO50314/html/Evropsk%C3%BD-parlament-zah%C3%A1j%C3%AD-nov%C3%A9-volebn%C3%AD-obdob%C3%AD-se-sedmi-politick%C3%BDmi-skupinami
http://www.europarltv.europa.eu/cs/home.aspx
http://europarltv.europa.eu/cs/player.aspx?pid=867c0f22-7254-4bc8-b379-a35a009f0d12
http://europarltv.europa.eu/cs/player.aspx?pid=5e318d70-8a79-4200-a848-a34100d965d9
http://www.europarltv.europa.eu/cs/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140620STO50109/html/%C4%8Cerven%C3%A1-modr%C3%A1-r%C5%AF%C5%BEov%C3%A1-a-tyrkysov%C3%A1-barvy-kter%C3%BDmi-se-%C5%99%C3%ADd%C3%AD-%C5%BEivot-Parlamentu
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140620STO50109/html/%C4%8Cerven%C3%A1-modr%C3%A1-r%C5%AF%C5%BEov%C3%A1-a-tyrkysov%C3%A1-barvy-kter%C3%BDmi-se-%C5%99%C3%ADd%C3%AD-%C5%BEivot-Parlamentu
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Aktivity IKEP 

Na 49. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary bude 

odhaleno 10 snímků soutěžících o Cenu LUX 2014 

 

Během Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary bude odhaleno 10 

filmových snímků, které se budou ucházet o letošní Filmovou cenu 

Evropského parlamentu LUX. Cílem ceny je podpořit evropskou 

kinematografii a také veřejnou debatu o Evropě, jejích hodnotách a 

sociálních otázkách. Trojici finalistů vyhlásí porota během léta.  

 

Další informace o LUX Prize zde 

 

 

 

Filmové cestování napříč Evropou v Evropském domě 

 

Každou druhou středu od 19 hodin Vám v Evropském domě 

nabízíme filmovou ochutnávku současného evropského filmového 

světa.  Vstup je zdarma.  

 

03. 09. 2014 Kino Evropský dům uvede francouzsko-německý 

snímek s názvem Co kdybychom žili společně, který vypráví o 

přátelích, kteří místo domova důchodců zvolí život pod jednou 

střechou. 

17. 09. 2014 Promíná Kino Evropský dům s poválečnou 

tématikou o dívce jménem Lora, která přebírá zodpovědnost za 

své čtyři mladší sourozence, když je vede z Bavorska přes 

zničenou zemi na sever do bezpečí babiččina domu vzdáleného asi 

900 km. 

 

Program kina Evropský dům a více informací zde 

http://www.luxprize.eu/
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/akce_v_evropskem_dome/europehousecinema.html
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KNIHOVNA A STUDOVNA v Evropském domě 

 

Rádi bychom Vás pozvali do knihovny a studovny v prostorách 

Evropského domu, kde je Vám k dispozici více než 3000 knih, 1700 

publikací a nespočet informačních brožur. Většinu odborných materiálů si 

můžete bezplatně zapůjčit ke studiu domů. Samozřejmostí je i potřebné 

počítačové zázemí včetně rychlého internetové připojení.  

 

Každý všední den jsou k Vám dispozici informační pracovníci od 10:00 do 

18:00. 

 

Katalog knihovny, který rovněž slouží jako rezervační systém, Vám je k 

dispozici zde 

 

 
Tento e-mail Vám zasíláme na elektronickou adresu, která byla vybrána z veřejných dostupných zdrojů.  
V případě Vašeho nesouhlasu se zasíláním NEWSLETTERu Vás prosíme o  sdělení, na základě kterého budete z databáze 
vybraných příjemců vyřazeni. Do předmětu zprávy napište NESOUHLASÍM a odešlete ji na elektronickou  adresu, ze které 
Vám byl Newsletter zaslán. Děkujeme. 

 

 

 
 
Evropský parlament  
Informační kancelář v ČR 
Jungmannova 24, 110 00 Praha 1 
 

Tel.: +420 255 708 208 
www.evropsky-parlament.cz  
Facebook 
Twitter: EP_Praha 
 

 

http://katalog.evropska-unie.cz/
http://www.evropsky-parlament.cz/
http://www.evropsky-parlament.cz/
http://www.facebook.com/pages/Prague-Czech-Republic/Informacni-kancelar-Evropskeho-parlamentu/278212515809?v=wall

